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ประหนึ่งวาเปนอวัยวะเดียวกัน
เมื่อวานเราไปถ้ําผาปู เอาของไปให คือวัดไหนขัดของขาดเขินเราก็ตามไปๆ ไป
ใหๆ เปนกรรมฐานไปใหแลวก็สอนดวย อยาออนแอนะ ชีน้ ิ้วดวย ดูลักษณะออนแอ
ครูบาอาจารยทานพาดําเนินมาเปนยังไง ไมดูหนาครูบาอาจารยบางเหรอ เอาจริงๆ เรา
คือครูอาจารยผูที่เปนหลักของวัดนี้ทา นลวงไปแลว ผูที่จะสืบทอดจะสืบทอดดวยวิธใี ด
สืบทอดดวยวิธีถูกตองตามอรรถตามธรรม ขยันขันแข็ง ระมัดระวัง เรื่องศีลธรรม
สมบูรณแบบครูบาอาจารย เราเปนแบบไหน นั่น ไลเบี้ยเขาไป ถาไมควรเขาไปเยี่ยม
เขาไปเกี่ยวของ ไมไปจริงๆ นะเรา ไมเหมือนใคร ไปดูลักษณะออนแอๆ ถอยเลย ไม
เสริม ไปวัดไหนเตือนเสมอ
คําวาเตือนหมายถึงวัดครูบาอาจารยที่เราเคารพนับถือ พอทานลวงไปแลวผูสืบ
ทอดทานเปนยังไง เปนยังไงเรื่อย ควรเตือนเตือน ถาไมเตือนแสดงวาไมไป ถายังเตือน
อยูก็คอยสังเกตดู ถาปฏิบัติตามนั้นแลวเราเขาไปเกี่ยวของตลอด เตือนตลอด ถายังขืน
หนาดานไมไป วัดตางๆ ครูบาอาจารยซึ่งเปนที่เคารพนับถือทานลวงไปๆ ตามเขาไปๆ
วัดถ้ําผาปูกท็ านอาจารยคําดีที่เปนพระสําคัญ เมื่อวานไปวัดถ้ําผาปู ไปแตละทีๆ นี้ของ
เต็มรถนะเรา หากเปนอยางนั้น ที่จะไปเปลาๆ ไมไดละมันหากเปนในจิต ดวยความ
เมตตาๆ ไปก็เทเลยๆ แลวอะไรในวัดที่ควรจะสงเคราะหก็สงเคราะหๆ ไป วัดถ้ําผาปู
แมชีแมขาวเราใหคนละหนึ่งพันๆ นอกจากนั้นก็เขาสวนกลางเอาไวเปนประจําถาเราไป
ทีไร ใหเงินประจําสําหรับทําครัวถวายพระหาหมื่นๆ ทุกครั้งที่เราไป
ในหัวใจของเราเราพูดจริงๆ แตกอ นไมเคยเปนก็เปนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆ
ไป แตมาปจจุบันนี้มันไมเปนอยางนั้น มันเปดกวางไปดวยความเมตตา เพราะฉะนั้น
อะไรจึงมีไมได ในตัวของเรามีไมได กวาดออกๆ ดวยความเมตตาละกวาดๆ ออก จะ
กําอยางนี้ไมมี ไปที่ไหนเมตตาๆ แมแตมองดูสตั วเขาก็เมตตา วัดเราก็มีสัตว เราก็
หยอกเลนกับหมาเรา พอออกไปตามถนนหนทางเห็นหมาก็รักหมา พูดกับมันอยูในรถ
หมามันไมรูเรื่องแหละวาเราพูดกับมัน เราพูดอยูในรถ พูดดวยความรักเมตตานะนั่น
คนที่เขาฟงเขาจะวาเหมือนเราเปนบา แตใครเปนบาก็ไมทราบ
อํานาจความเมตตาไมเหลือละ มีอะไรไมเหลือเลยอํานาจความเมตตากวาด
ออกๆ กวาดหมดเลย อยางเรานี้เราไมมีอะไรนะ มีแตจะเพื่อโลกๆ ไปหมด คือถา
ภายในมันพอเสียอยางเดียวเทานั้นเปดออกหมดเลย ภายในพอ ไมเอาอะไรเขามาๆ
กําไมมี มีแตแบๆ พอในหัวใจ นี่ละธรรมทานพอ ไมเหมือนกิเลส กิเลสไดเทาไรยิ่ง
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กวาดยิ่งกวานยิ่งเปนบา ผูมั่งมีศรีสุขมากนอยเทาไร เราอยาเขาใจวาพวกนี้มีความสุขนะ
ไมไดเหมือนผูมีธรรมในใจ ผิดกันมากทีเดียว กิเลสมีภายในใจเปนฟนเปนไฟไปหมด
สมบัติเงินทองขาวของมีเทาไร ยศถาบรรดาศักดิ์สูงเทาไร เปนเรื่องของกิเลสเสริมไฟๆ
ทั้งนั้น
ไปๆ ดูตกึ รามบานชองเขา สรางอันนี้ไมพอ สรางอันนั้นไมพอ สรางอันนี้ไมพอ
คือกิเลสมันพาทํา ถาธรรมทานมีความพอดีสงบรมเย็นสบาย ตางกันมากนะกับธรรม
ถากิเลสแลวไมพอ ไปที่ไหนอยูที่ไหน สรางนี่แลวขึ้นอันนั้นอีกๆ เราดูจริงๆ ไปไหนไม
ธรรมดานะ ตาสัมผัสพับจิตมันจะวิ่งรอบไปเลยๆ เปนธรรมชาติ ดูกิเลสดูธรรม
สวนมากไมคอยมีธรรมนะ มีแตกิเลส จนออนใจนะที่จะสอนโลก จะสอนไปยังไง ก็มีแต
กิเลสเครื่องเสริมไฟ ไสเขาไป ไดเทาไรไมพอๆ ตายทิ้งดวยความไมพอ ไมไดตายทิ้ง
ดวยความพอนะ ผิดกันกับธรรมมาก
จิตเริ่มตั้งแตเปนความสงบสุขก็เย็นๆ ความดีดความดิ้นเกี่ยวกับโลกสงบเขา
มาๆ ธรรมมากเขาเทาไรอันนั้นยิ่งหดเขามา ปลอยเขามาๆ จิตเต็มที่แลวเปดหมดเลย
ไมเอา ไมมอี ะไรเลิศเลอยิ่งกวาธรรม เปนอยางนั้นละธรรม ถามีพอในใจแลวไมหาอะไร
มีแตความเมตตาจายออกที่นี่ จายออกดวยความเมตตา นั่นละธรรมตางกันกับกิเลส
ยิ่งจวนตายเทาไรมันหากเปนนะในจิตนี้ เพราะจิตนี้ไมมีวัย จิตนี้มันเปนยังไงมัน
ก็เปนอยางนั้นของมัน มันหมุนหมุนดวยความเปนธรรมนะ ไมไดหมุนแบบโลก มองดู
แพล็บอะไรนี้ จิตมันจะวิ่งปบๆ รอบตัวๆ ไปโดยหลักธรรมชาติของมัน แตไมมีใครรูนะ
วันนี้เปดเสียบาง ไมมีใครรู ไปนี้เหมือนหัวตอ จิตนี่ไมไดเปนหัวตอ มันหมุนของมัน
ตลอดๆ นัน่ ละธรรมเปนอยางนั้น ภายในใจนี้ก็พอ คือพอทุกอยางแลวในหัวใจ ใจที่
บริสุทธิ์เต็มที่แลวเรียกวาพอเต็มที่ นิพพานเที่ยงอยูตรงนั้น ธรรมธาตุอยูตรงนั้น ไม
เดือดรอน เปนบรมสุขในหัวใจ ไปที่ไหนเย็นไปหมด
ที่จะไปโกรธไปเคียดไปแคนใหผูใดซึ่งเขามาฆา ตายก็ตายทิ้งเปลาๆ ที่จะโกรธ
จะเคียดจะแคนใหเขาเรียกวาไมมี คือมันหมด กิเลสตัวโกรธตัวเคียดแคนตัวกอกรรม
กอเวรเปนกิเลสทั้งนั้น เมื่อสิ่งเหลานี้ไมมีแลว ตายก็ตายทิ้งเปลาๆ เขาเอาไปฆาก็ตาย
ทิ้งเปลาๆ ดวยความเปนธรรมเต็มตัวๆ
เราอยากใหผูใหญเราในเมืองไทย พาผูนอยชักจูงผูนอยไปในทางที่ถกู ที่ดีบาง
เดี๋ยวนี้ผูใหญไมคอยเปนทานะ เมืองไทยของเรานี้ไมคอยเปนทาเปนทาง เปนพระ
แทนที่จะเปนทาเปนทาง เปนพระยิ่งเลวนะ มันเปนแบบเดียวกัน เปนพระกลายเปน
โลกซิ ไดยศถาบรรดาศักดิ์มาเปนฟนเปนไฟเผาไหมไปหมด แนะ พระทําไมเปนอยาง
นั้น พระแปลวาประเสริฐ คําวาประเสริฐแลวหาอะไรมาเพิ่มละ ความเปนพระเต็มตัว
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แลวอยูที่ไหนสบายหมด หามาทําไมไอยศไอลาภสรรเสริญเยินยอ อะไรจะเกินพระ คํา
วาพระเปนธรรมประเสริฐแลวเต็มหัวใจ ถาอยูกบั อันนี้แลวจะไมเดือดรอนเลยพระเรา
มันไมอยูก ับพระธรรมอันเลิศอยูในหัวใจพระ มันไมไดสนใจกับธรรมอันเลิศในหัวใจ
มันไปสนใจกับมูตรกับคูถ มันก็ดิ้นไปตามโลกเขา ดีไมดีสูโลกเขาไมได เลวกวาเขาไปมี
เยอะนะพระเราเปนอยางนั้นละ เอาธรรมจับซิ จะไปดูถกู คนนั้นยกยอคนนี้หาเหตุหาผล
ไมไดไมเปนธรรม ธรรมวายังไงตองเปนอยางนั้น
พวกเราก็เปนลูกชาวพุทธควรจะดัดแปลงแกไขกิริยามารยาท ความประพฤติ
หนาที่การงานออกไปจากใจ ควรจะดัดแปลงจิตใจใหดี อยาใหเลวเหลวไหลโลเล ไม
นาดูเลย ผูใหญทุกวันนี้ไมวาทางไหน แทนที่จะเปนผูนําหนาผูนอยไมคอยเปน หดหัว
อยูในกระดอง แตอยากผึ่งผายนะ อยากเบงอยากดัง ใหญขี้หมูขี้หมาอะไรก็ไมทราบ
ใหญใหใหญเปนศีลเปนธรรม ใหญเทาไรยิ่งเย็นๆ นั่นถึงถูก ใหญเทาไรยิ่งกอความ
เดือดรอนแกตนเองและผูอื่นใชไมไดนะ อันยศอันลาภนี่หามาอะไรเผาหัวมันอะไร
อะไรจะเลิศเลอยิ่งกวาพระ คําวาพระประเสริฐ ธรรมอยูที่เลิศแลวเลิศเลอไป
หมด หาอะไรมาเพิ่มเติมอีก จะใหเลยกวาพระไปไมมี ยศนั้นยศนี้เขามามันเปนบาไป
ตามโลกเขาหมดนะ นี่ฟงเสียซิเสียงธรรม เราไมเคยสะทกสะทานที่พูดออกไปแลววา
ใครจะตําหนิติเตียนอะไรเราไมเคยมี พูดโดยความเปนธรรมลวนๆ ไปเลยเทียว
เจาของผิดบอกวาผิด ทีจ่ ะใหเจาของใหญกวาธรรมไมมี เราไมมี เราเคยพูดใหพี่นอง
ทั้งหลายฟงที่มันเดนนะ เปนเสียงแผดเผาออกมาจะเผาพระทั้งวัด เณรก็เหมือนกันเผา
หมดเลย
ปดกวาดที่วา เราดูนาฬิกาผิด เคยเลาใหฟงแลว ออกมานี่แผดออกมาละ ตาม
ธรรมดาการปดกวาด ขอวัตรปฏิบัติใครจะทันเรางายๆ วะ ไมทัน นําหนาตลอดขอวัตร
ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอยางเราดูแลหมด ก็มีทกุ วันนี้เปนไปไมได อยูลําพังนีม้ ันก็จะตายแลว
แตกอนไมไดเปน เพราะฉะนั้นพระเณรจึงนอนใจไมไดหัวหนาหมุนติ้วๆ พระเณรจะมา
นอนใจขี้เกียจขี้ครานไดเหรอ ชี้หนาทีเดียวไลหนีดวย นั่นเปนอยางนั้น เราจึงพูดวาเรา
กราบธรรม
ออกมาเราไมรูวาเราผิดละซิ ดูนาฬิกาผิด นึกวานาฬิกา โฮ นี่มันเลยเวลาปด
กวาดแลว ควาไมตาดแลวก็ซัดจากขางในออกมาขางนอก ตามธรรมดาปดกวาดออกมา
ขางนอกนี่พระเณรจะเต็มแลวในบริเวณนี้ คือทานองคนั้นกวาดออกมาจากกุฏิของตนๆ
ออกมาๆ แลวมาถึงนี้ก็มารวมกัน เราก็กวาดของเราออกมา มาถึงนี่ก็รวมกัน พระเณร
เต็มละแถวนี้ เพราะตางองคตางกวาดออกมาจากกุฏิของตัวๆ มาถึงนี้กม็ ารวมกัน วัน
นั้นกวาดออกมาเงียบเลย เราเปนบาคนเดียว ดูนาฬิกา เอา ตาย นั่น
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นี่ละเรื่องขอวัตรปฏิบัติเรานําตลอดโดยหลักธรรมชาตินะ มันหากเปนของมัน
เอง มาดูนาฬิกา โธ ตาย แลวก็ควาไมตาดนึกวาเลยเวลาไปแลว กวาดออกมาๆ ออกมา
ศาลานึกวาจะเห็นพระเต็มวัดๆ เหมือนทุกวันทีท่ านกวาดมารวมกัน มาวันนั้นไมเห็น
ใคร เณรมันคงจะรําคาญตา มันอยูรักษาศาลานี้ มันก็เลยดอมๆ ออกไปถือไมกวาด
ออกไป ขึ้นเลย เณรๆ นั่นนะมันจะเอานะ ถาหากวาเจาของถูกตองแลว ตอนกลางคืน
ยังจะประชุมอีกนะ ดีไมดไี ลออกจากวัด นี่ละเด็ดเดี่ยวอยางนั้นละการปกครองพระเณร
เราก็เด็ดของเราปฏิบัติตัวมาเปนอยางนั้นไมไดเหลาะแหละ ทีนี้มาปกครองพระ
เณรจะมาเหลาะแหละใหเห็นไมได พอออกมาจากนั้นเณรมันคงรําคาญตา มันก็เลยเอา
ไมกวาดไปกวาดหนาวัด เณรขึ้นเลย พระวัดนี้มันตายกันหมดแลวเหรอ ใครจะไปกุสลา
ใครเมื่อพระตายทั้งวัดแลว ถึงเวลายังไมรูหรือ มันเปนยังไงเปนอยางงั้น เรียกวาหยาบ
มากที่สุดละวันนั้น เขาใจเจาของวาถูกแลว พวกพระนี้หยาบมากเลวมาก กลางคืน
จะตองประชุมกัน ดีไมดีไลออกจากวัดหมดนูนนะ
เปนยังไงพระเณรหายหนาไปหมดวันนี้ ใครจะกุสลาใครมันตายหมดวัดแลว
เสียงนี้ไมใชธรรมดานะ ฟาดินถลม เอาจริงเอาจังมากทีเดียว ถาหากเปนความถูกตอง
ของเราพระเปนฝายผิดแลวกลางคืนจะประชุมกันละ ตอจากนั้นจะไลพระออกจากวัด
เพราะจริงจังมากเราการปกครอง ใครจะมาเหลาะแหละใหเห็นไมได วันนั้นเราผิด เรา
ผิดเปนบาทั้งตัวเลย พอมาก็ เณร ไมรูเวล่ําเวลาเหรอ เปนยังไงวันนี้นะ นาฬิกาไดเทาไร
คือปดกวาดนั้นกําหนดกันวา ๔ โมงเย็นปดกวาด ตางคนตางมีนาฬิกา พอ ๔
โมงเย็นเปงแลวก็ลงกวาดมารวมกันที่ศาลา เราก็มีนาฬิกา นาฬิกามันถูกแตเรามันผิด
มาดู โธ ตาย ซัดออกมา ออกมาไมเห็นพระเณรสักองคเดียวเลย มันเปนยังไง เณร
พระเณรทั้งวัดมันตายกันหมดแลวเหรอ ใครจะกุสลาใครเมื่อมันตายทั้งวัดกันแลว ใคร
กุสลาใคร ไมรูเหรอเวล่ําเวลาเปนยังไง เอาอยางหนักนะ แลวนาฬิกาไดเทาไร มันเปน
ยังไง นาฬิกาพึ่งไดบาย ๓ โมง ๒๐ นาที คือบาย ๔ โมงปดกวาด แตเราดูนาฬิกาผิดนึก
วาเปน ๔ โมง ๒๐ นาทีไปแลว มาก็ขนาบใหญเลย
นาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที หือ เอาอีกนะ นาฬิกาเทาไร นาฬิกาพึ่งได ๓
โมง ๒๐ นาที หยุดๆ ขึ้นทันทีนะ เห็นไหมนั่นเปนไฟออกมานะ หยุดๆ มันจะเปนบา
กันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา หามไมใหพระมากวาดมันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแก
บาเรา เดินกลับหลังปุบๆ เลย นั่นเห็นไหม นั่นละเอาธรรมเปนหลัก ที่มันแผดเผานั้น
เขาใจวาถูก เมื่อตัวผิดแลวธรรมทานถูกตองอยูแ ลว เวลาถูกตอง เราผิดตางหาก จึง
บอกวาหยุดๆ มันจะเปนบากันทั้งวัดอยามาปดกวาด พระเณรจะเปนบากันทั้งวัด เราจะ
ไปแกบาเรา กลับปุบไป เณรมันคงจะหัวเราะ เหมือนจะกัดจะฉีกครั้นแลวเปนอยางนี้
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นี่ละคือเปนธรรมทั้งนั้น ไมไดมกี ิเลสเขาแฝง เปนธรรมลวนๆ เลย บอกวา
หยุดๆ มันจะเปนบากันทั้งวัดอยามาปดกวาด เราจะไปแกบาเรา จะไปแกบาเจาของ ไม
ทราบวาแกตกหรือไมตกก็ไมรูไปเลย อยางนั้นละ ตองยอมรับอยางนั้นซิธรรม จะถือวา
ตัวนี้เปนอํานาจบาตรหลวงเปนสมภารเจาวัด ใหญกวาธรรมไมไดนะ ธรรมเหนือกราบ
ตลอด เราผิดตองยอมรับ เราก็ไมลืมนะ คือมันเอาจริงจังนี่ ยังไมแลวนะกลางคืนจะ
ประชุมกันแลวนะนั่นไมใชเลนนะ
ถาผิดอยางทีเ่ ราเขาใจนะ พระเณรดีไมดีแตกออกจากวัด ขับไลออกจากวัด เรา
จะอยูคนเดียวเรานูนนะ จะไมมอี ะไรมายุงกวนใหกดถวงเรื่องความผิดความพลาด เรา
จะอยูคนเดียวเรา แตนี้เราผิดเราก็ตองไปแกบาเรา เณรคงจะหัวเราะในใจ เสียงเหมือน
ฟาลั่น พอวานาฬิกาพึ่งได ๓ โมง ๒๐ นาที หือ ขึ้นอีก บอกวานาฬิกาไดเทานั้น หยุดๆ
ทันทีเลยเดินกลับ แนะ เปนอยางนั้นนะ เอาธรรมเปนเกณฑไมไดเอากิเลสมาเปนเกณฑ
บอกวาหยุดๆ มันจะเปนบากันทั้งวัด เราจะไปแกบาเรา ปุบๆ กลับไปแกบา ไมทราบวา
แกไดเทาไรแกบา เปนอยางนั้นละเอาจริงเอาจัง นี่ละการปกครองพระเณร ปกครองเรา
เปนอันดับหนึ่ง เคลื่อนไมไดกับเราเอง
ไปอยูทไี่ หนก็เปนอยางงัน้ นะครูบาอาจารยรัก สําหรับไปอยูที่ไหนเราไมยอนะ
ไปอยูทไี่ หนครูบาอาจารยรักทั้งนั้น ไปฝายปริยัติครูบาอาจารยก็รัก เชน สมเด็จมหาวีร
วงศ พรรษา ๑๖ เผาศพพอแมครูจารยมั่น ทานก็มาเผาศพพอแมครูจารยมั่น เผาศพ
แลวจะลากเรากลับไปกรุงเทพ จะเอาคืนไปกรุงเทพ ไปอยูวัดพระศรีมหาธาตุ เพราะ
ทานรักทานเมตตาไวใจทุกอยางๆ ความหมายวางั้น ก็มที านเจาคุณศรีวรคุณ นองชาย
ทานเจาคุณอุบาลีทานชวยไวได ไมอยางงั้นก็จะทําใจลําบาก จะใหเรากลับนี้กลับไมได
แลว ทานชวยก็เลยหยุด เรื่องราวก็เลยระงับไป
ถึงขนาดนั้นเจอหนาเราเมื่อไรตาถลึงใสเลย ทานโมโหวาไมไดไป ขโมยหนี หนี
จากกรุงเทพ ทานไปตางจังหวัดทานไมอยูตอนนั้น ขโมยหนีเขาปาเลย ทานมาทานก็
ตาม จดหมายตามใหกลับๆ มา ไมกลับเฉยตลอด จนกระทั่งพรรษา ๑๖ มาเจอกัน ทีนี้
ทานจะเอาเลยมัดเลยเทียว ใหไปกรุงเทพพรอมกันนี่วาไง โธ ตอนนั้นจิตเราเปนหมุน
ธรรมจักรแลวนี่ อยูคนเดียว อยูกับใครไมไดแลวจิตหมุนเปนธรรมจักร หมุนติ้วๆ พุงๆ
แลวจะลากไปหาสวมหาถานไดยังไง
ก็พอดีเจาคุณศรีวรคุณทานชวยเอาไวก็เลยเปนอันวาไมไดไป เรื่องราวเปนอยาง
นั้น คือไปอยูครูบาอาจารยที่ไหนๆ พูดจริงๆ ไมไดยอตัวนะทานเมตตาสงสารทุกครูทุก
อาจารย ทางฝายปฏิบัติกพ็ อแมครูจารยมั่น แลวครูบาอาจารยทั้งหลายแตกอนทานก็รัก
เหมือนกันเมตตา เราไปอยูที่ไหน เพราะเราไมใชเปนคนขี้เกียจขี้คราน ทําอะไรทุกสิ่ง

๖
ทุกอยางเกี่ยวกับครูบาอาจารยเอาใหรอบๆ ตลอด เชนไปอยูกับพอแมครูจารยมั่นใน
วาระสุดทาย ไดปฏิบัติกนั อยางเต็มเหนี่ยวเลย วาระสุดทายเวลาทานปวยหนัก
แตกอนทานก็ไวใจอยูแลวๆ แตเวลาทานเจ็บไขไดปวยนั่นละ ทานไดเห็นใจเรา
มีความเคารพรักเทิดทูนทานขนาดไหน
ทานจะรูในเวลานั้น
เรากับทานติดกัน
ตลอดเวลา พระเณรอยูนอกมุงๆ ไมใหเขาไปยุง พระเณรทานก็ไมทะลึ่ง ทานดูเราทํา
กับทานก็ดูพอแลว พอทานเคลิ้มหลับไปนิดหนึ่งกลางคืน พอลืมตาขึ้นมา ทานมหาไป
ไหน แนะ พระทั้งวัดไมถามหานะ ทานมหาไปไหน เราก็เดินจงกรมขางๆ บอกพระแลว
พอทานตื่นนอนทานถามถึง ผมอยูทนี่ ั่นใหไปบอก
พอวาทานมหาไปไหน พระปุบไปบอกปบเขาเลย เขามุง อยูกับทานในมุงสอง
ตอสองเทานั้นละ มีอะไรจัดการเรียบรอยๆ แลวสงออกๆ เราเทิดทูนที่สดุ อวัยวะของ
พอแมครูจารยมั่นจะไมยอมใหใครไปแตะตองเลย คือความเคารพรักความสงวนทาน
ไมใหใครเห็นอวัยวะภายนอกภายในของทาน
จะใหเห็นแตเราองคเดียวซึ่งเปน
เหมือนกับอวัยวะทานเอง ไมวาถายหนักถายเบาอะไรทุกอยาง เราเปนอวัยวะของทาน
ทีเดียวเลยไมใหใครรู เราทําเสร็จแลวสงออกๆ ไมใหมีใครเห็นอวัยวะภายในของทาน
มีแตทานกับเราซึ่งประหนึ่งวาเปนอวัยวะเดียวกัน อยางนั้นตลอดถึงทานนิพพาน
เวลาทานปวยหนัก คือวัณโรคนี้เวลาหนาวมันไอนะ ทานเปนวัณโรคไอ ถาทาน
ไมไดนอนทัง้ คืนเราก็ไมนอนทั้งคืน วัณโรคเขาบอกวาติดงาย แตเรากับทานปากเรากับ
ปากทานมันพัวพันกัน คือเอาสําลีกวาดเสลดออกๆ เอากะละมังสําลีวางไว เอานี้กวาด
ออก ทิง้ สําลี เอานี้กวาดๆ อยูอยางนัน้ ตลอด เขาวาวัณโรคติดกันไดเราไมเคยสนใจ วัณ
โรควัณแรกอะไร ก็ไมติดนะ แปลก คงเปนบุญกุศลนั่นละ ที่ทาํ ดวยความรักความ
เทิดทูนสุดหัวใจเรากับทาน เราไมมีอะไรติดตัวของเราเลย อยูกับทานหมด มอบหมด
นี่ละวาระสุดทาย พอลืมตาขึ้นมาทานจะถามละ ทานมหาไปไหน แนะ พระทั้ง
วัดทานไมไดถามนะ ทานมหาไปไหน คือเราปฏิบัติกับทานสุดความสามารถของเรา
ทานเปนจอมปราชญเราเปนจอมโง เราก็ฟตตัวของเราใหทันกับเหตุการณ องคใดที่เขา
ไปเกี่ยวของกับทานมันก็ไมสนิทใจ ผิดถูกชั่วดีอะไรใหทานสับเขกเรา มอบเลย
เพราะฉะนั้นพระเณรจึงไมคอยไดเขา มีแตเราอยูอยางนั้น จนกระทั่งทานสิ้นไป
กับมือ พอใจในการอุปถัมภอุปฏฐากพอแมครูจารยมั่นสุดหัวใจเรา เราเต็มเม็ดเต็ม
หนวยเลย ไมวาถายหนักถายเบาเราทําคนเดียว เรานี่เปนเหมือนอวัยวะของทานเลย
เราทําเต็มเม็ดเต็มหนวยทุกอยางไมใหพระเณรเขาไปเกี่ยวของ
เรารักเราสงวนเรา
เทิดทูนทานสุดหัวใจ เพราะฉะนั้นเราจึงตองปฏิบัติทานประหนึ่งวาอวัยวะของทานกับ
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ของเราเปนอันเดียวกัน พระเณรทานก็ไมทะลึง่ ทานก็อยูขางนอก เวลาจําเปนจริงๆ มี
แตเราละ
เรียกวาเราพอใจอบอุน ในการปฏิบัติตอครูบาอาจารยนี้บกพรองทีต่ รงไหน
เรียกวาเต็มความสามารถของเรา สวนความโงความฉลาดจะมีแคไหนเราก็ทราบไมได
ทราบไดแตวาเต็มความสามารถของเราดวยความเทิดทูนทาน เปนอยางนั้นละพอแมครู
จารยมั่น ทานไมพูดนะ ติหรือชมทานไมพูดอะไร สมชื่อวาเปนจอมปราชญ เราเปนผู
หมุนติ้วๆ อยู ทานไมพูดอะไร ไมวาปวดหนักปวดเบา เราทําหนาที่หมดเลย เรารัก
สงวนทานไมใหใครเขาไปเห็นอวัยวะของทานละ
เรากับทานเหมือนวาอวัยวะอัน
เดียวกันปฏิบัติตอกัน
ที่วาไปอยูที่ไหนกับครูบาอาจารย มันก็คงจะเปนนิสัยอยางนี้เรา อยูครูบา
อาจารยฝายปริยัติฝายไหนอยางนี้ ทานรักทานเมตตามาก ทานไมอยากใหไปไหน
อยางสมเด็จมหาวีรวงศ พรรษา ๑๖ ยังจะลากเรากลับไปอีก อยางนั้นละทานรัก ทาน
ไวใจมากทุกอยางเลย ถาเราไดจัดอะไรๆ แลวเปนอันวาแลวเลย ไปถามมหาบัววาไง
อยางนี้ สมเด็จมหาวีรวงศก็เหมือนกัน ทานวาอยางนั้นๆ ทานหยุดเลยนะ ทานไมเคย
คาน
พอแมครูจารยมั่นก็เหมือนกัน เวลาขัดของเรื่องอะไรตออะไร สรุปแลวนะ ทาน
มหาวาไง ทานวางั้น ทานก็นิ่งเหมือนกันนะ เราก็ใชสุดกําลังความสามารถของเราใน
ความฉลาดและโง เอาเต็มภูมิ เวลาทานถาม ทานมหาวาไง สรุปความอันนี้ลง ทานมหา
ทานวาไง ทานวาอยางนั้นๆ ทานหยุดเลยนะ ทานไมเคยคานเราพอแมครูจารยมั่น เอา
ละที่นี่นะใหพร
เออ ใครที่อยูกุฏิสองหลังนั่นนะ ตําหนักนะ ใครมาอยูนั้นสองคนหรือสามคนอยู
นั้นนะ อยูเปนเวลาจําเปนในงานทั้งหลายเสร็จแลวใหออก อยาใหไดไลนะ ครั้นเขาไป
แลวไลไมออกพวกนี้ อยูต ําหนักสองคนนั่นนะใหออก เสร็จงานแลวนี่งานพิธีที่ผานมา
ตอนนั้นมันหาที่อยูไมไดอัดแนนไปหมด เราก็ตองใหไปอยูตามความจําเปนๆ ทีนี้เมื่อ
เสร็จเรียบรอยแลวตองออก หมดความจําเปนแลวออก ใครอยามาดื้อไมไดนะกับเรา
(หมออวนเขาไปตรวจสอบแลวไดมาใหมเครื่องมือตาของหลวงตา
รายชื่อ
โรงพยาบาลที่ไดรับเมตตาจากองคหลวงตา นับเฉพาะเครื่องมือตา ๑.โรงพยาบาล
อุดรธานี ๓๘ ลาน ๕ แสนบาท ๒.ศูนยปนปวและรักษาสุขภาพตานครเวียงจันทน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ๓๐ ลานบาท ๓. โรงพยาบาลบุรีรัมย ๖ ลานบาท ๔.
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๘ ลาน ๑
แสนบาท ๕. โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ๖ ลาน
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๘ แสนบาท ๖. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ๙ ลาน ๕ หมื่น
บาท ๗. โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ ๔ ลาน ๓ แสนบาท ๘. โรงพยาบาลจังหวัดเลย
๙ ลาน ๖ หมื่นบาท ๙. โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลําภู ๒ ลาน ๕ แสนบาท ๑๐.
โรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร จังหวัดสกลนคร ๕ ลาน ๕ แสน ๒ หมื่นบาท ๑๑.
โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ๓ ลาน ๙ แสน ๒ หมื่นบาท ๑๒.
โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา ๙ ลานบาท ๑๓. โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ ๖
ลานบาท ๑๔. โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ๒ ลาน ๒ แสนบาท ๑๕.
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ ๑๗ อําเภอสองพี่นอ ง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑
ลาน ๘ แสนบาท ๑๖. โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐม ๒ ลาน ๕ แสนบาท ๑๗.
โรงพยาบาลสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ๒ ลาน ๗ แสน ๕
หมื่นบาท
รวมทั้งหมด ๑๗ โรงพยาบาล คิดเปนเงินมูลคาทั้งหมด ๑๔๘ ลานบาทถวน
ครับ) ๑๔๘ ลาน เฉพาะตาเทานั้น ตาอยางเดียวนะ ๑๔๘ ลานบาท เฉพาะตา อันอื่นไม
นับ ก็เงินเราไมมี ออกหมดเลย เราไมเก็บ ชวยโลกทั้งหมดไมเก็บ มีเทาไรออกหมด
เลยอยางที่วา ออกทางนั้นออกทางนี้ทั่วประเทศไทย ที่เขาก็มีแตทองคํา ทองคํานี่เขา
คลังหลวงทั้งหมด เวลานี้คลังหลวงทองคําไดเทาไร (๑๑ ตัน เทากับ ๑๑,๕๗๒ กิโล
ครับ)
นี่ทองคํา อันนี้เขาคลังหลวงทั้งนั้น ๑๑,๕๗๒ กิโล ทองคําที่เขาคลังหลวงแลว
๑๑,๕๗๒ กิโลเขาคลังหลวง (รวมทั้งเขาและไมเขาครับ) ไมเขาก็จะเขา คือมันรอจะเขา
พอไดจังหวะปบจะเขา ใหออกไปอื่นไปไมได คอเราขาดเลย ลงไดลั่นคําลงตรงไหนจะ
เคลื่อนไปไมได ทองคําทุกบาททุกสตางคจะเขาทั้งหมดไมรั่วไหลไปไหนเลย สวน
ดอลลารก็อยางวา คือแยกออกชวยเงินไทย สําหรับทองคํารอยทั้งรอยตลอด นี้ก็ได
เทาไร ๑๑,๕๗๒ กิโล น้ําหนักของทองคําที่เขาคลังหลวงนะ ที่ยังไมเขารออยูก็เรียกวา
เขาวางั้นเลย เพราะไมไปไหนจะเขาทั้งนั้นรอจังหวะ คือหลอมหลออะไรเรียบรอยเปน
แทงๆ แลวเขา ถายังไมพอที่จะหลอมก็ตอ งรอเสียกอน พอหลอมเสร็จแลวเปนแทงๆ
แลวเขาๆ เปนจังหวะ เรียกวาเขาหมด เมื่อวานนี้ก็ใหคุณชายเอาไป เยอะนะทองคํา
อยางที่ในงานวันที่ ๑๒ ก็ไดทองคําตั้ง ๑๒ กิโล ที่ไดกอ นหนานี้มารวมไปเมื่อวานนี้
เยอะ
รับชมและรับฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที่
www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th
และสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน FM 103.25 MHz

๙
และเครือขายทั่วประเทศ

